
ردیف 

برنامه
ساعت ارائهموضوعارائه دهندهسالن

13:00

13:30-13:15خیر مقدم و مطالب مقدماتی شروع کنفرانس- سخنان دبیر علمی کنفرانس آقای دکتر فرهنگ شعفیسخن آغازین

13:55-13:35سخنرانی ریاست محترم داشگاه معماری و هنر پارس و ریاست کنفرانس ملی مدیریت ساخته ها آقای پروفسور محمود گالبچیسخنرانی

14:20-14:00مدیر عامل شرکت فرابآقای دکتر علی وکیلیسخنرانی

14:45-14:25معاون هماهنگی امور مناطق شهرداری تهرانآقای دکتر علیرضا جاویدسخنرانی

٢14:45-15:00

عصر دیجیتال و مدیریت ساخته هاآقای دکتر فرهنگ شعفیسالن شماره یک

در فرآیندهای مدیریت ساخته ها  (AI)راهکارهای هوش مصنوعی خانم دکتر شیما نیکخوی مکملسالن شماره دو

مدیریت کسب و کار برای توسعه مدیریت ساخته هاآقای دکتر علیرضا اصل عربیسالن شماره یک

 و نقش آن بر ارتقاء کارآیی ساخته ها در دوره بهره برداریBIMنورزایی... آقای دکتر عصمت اسالن شماره دو

15:00-13:00ضرورت مدیریت ساخته ها در توسعه پایدارآقای دکتر مسعود کریمیانسالن شماره یک٥

سالن شماره یک٦

شرکت بهره برداری و نگه داری فراب

(رئیس مهندسی نیروگاه داالهو )مهندس محمد سعید پرنماز

(CMکارشناس تعمیرات میکانیک و )مهندس نادر ظفری 

17:00-15:00روش های نوین در مدیریت بهره برداری ونگه داری و تعمیرات نیروگاهی

٧17:00-17:10

17:35-17:15 مقررات ملی ساختمان قابل اجراست؟22آیا نسخه فعلی مبحث  آقای دکتر مهدی روانشادنیاسخنرانی کلیدی

18:00-17:40عصر دیجیتال و مدیریت ساخته هاآقای دکتر فرهنگ شعفیسخنرانی کلیدی

سخنرانی کلیدی
آقای دکتر خسرو همت پور

(مدیر عامل شرکت بهره برداری و نگه داری فراب)
18:25-18:05مدیریت ساخته ها دربهره برداری و نگهداری در نیروگاه ها

18:50-18:30رییس اسبق سازمان برنامه و بودجه- اقتصاددان آقای دکتر حمیدرضا برادران شرکاسخنرانی کلیدی

19:10-18:50بیان دیدگاهها و راهبردهای کنفرانس ملی مدیریت ساخته ها آقای پروفسور محمود گالبچیسخنرانی کلیدی

سخن پایانی و جمع بندی

 

19:20-19:10اختتامیه، بیانیه همایش، برنامه آیندهمدیر اجرایی کنفرانس

پخش تیزر

کارگاه آموزشی شماره سه

کارگاه آموزشی شماره چهار

سالن شماره یک8 برنامه پایانی

استراحت و پذیرایی

1401 دی 29پنجشنبه : روز دوم

پخش تیزراستراحت و پذیرایی

کارگاه آموزشی شماره یک3

کارگاه آموزشی شماره دو4

15:00-17:00

17:00-19:00

چهارمین کنفرانس ملی مدیریت ساخته ها 

1401 دی 28چهارشنبه : روز نخست

نوع برنامه

سالن شماره یک برنامه 

مقدماتی
١

تالوت قرآن کریم، سرود جمهوری اسالمی ایران، سرود دانشگاه پارس، پخش کلیپ افتتاحیه


